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1S14". Gezicht op de R.K.kerk te 0verveen vanaf
het brugqetje bij PIukker. l-1et gebouur rechts
utas ook toen aI a1s manege en koetshuis is ge_bruik. Dp de voorgrond een zandschuit, die íogmet de boom uordt voortgeCurL.rd. f,tet zuÍt e schui-ten zijn vroeger grote hoeveelheden zand uit deduinen ueQgevoerd. Een plaats in de duinen uaar,
:"n .zandaf graving uJas ! noemde men een zanderi j,Vandaar ook de Zanderijvaart. l-let bollerlland
aan het eind van die vaart is ontstaan doorzandafgraving. Grote deren van Ersu.rout best,on-den vroeger uit duinen en zijn bij de aanlegvan het buiten ook afgegraven. tjet zand isvoornamelijk voor uloningbouru in Haarlem ge_bruikt. AI dat zand ,rrerà per geboomde schuitvia Zanderijvaart, Brouu.rersvaàrt ("n marceiis-vaart) qetransporteerd. HdN
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'T- KC)tr'mfiBffiilIllil§d[B is rnéér dan de naam

doet vermoeden.

De koff ie is natuurlijk zalig, maarwist U ctat U er óok prima

kunt eten ?!
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A.5,,MilNEN

* alle verzekeringen

* hypotheken

* Íinancieringen

* persooÍllrjke leningen

* continu kredieten

* spaarcertificaten

* reis arftmgementen
'Vriytrit

ABR. ÍVENSSTRAA]' 4
2015 JR HAARLEM
0%-244341

Lood-en zint<werKen
Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
Rioleringen
Complete badkamer- en
keukenverbouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c.v. installaties,
gashaarden, boilers,
geisers e.d.
Creenr,ooriikosten ()m"

l?aag vrijUijvend ofÍertekm6zn
NoorderTuirdorplaan 26
2O15HK Haarlem
TelebonO23-2462CE

Noorder ïuindorplaan 54
2Ol5HLHaarlem
TeleÍoon O23-242344

a



ó

NIEUWE Z;ITTINGSTEFIMIJN WIJ}<FIAAtrI?I
'r-geropen voorjaar, om precies te zijn op 16 mei was het 4 jaar ge-tren, dat er in onze buurt verkiezingen werden gehouden voor een
--k::aad. Bij die gelegenheÍd heeft bijna veerti g proeent van de stern-::echtigCe bewoners zich uJ-tgesproken vóór de groep mensen die zich---e: als wijkraad had kandj-daat gesteld. Daarmee begon voor die enthou_s-asteiingen een periode rnet drukke vrije tijdsbesteding. Aanvankeli jk:-ai rriemand gedacht of vermoed dat er zovee1 problernen aan de wijkraad::uden worden voörgelegd: van eenvoudige kwesties tot ingewJ-kkelc1e:cte zaken. Nijlganzenbes cherming ja of nee, parkeerproblemen i,n som-ge st-raten, het planta Nora terrein, de uitrit van het nieuwe tennis_:a::k, een eventueel wijkgebouw in de Croesenstraat en de gemeentelijke
treeen over bebouwing van het tuinbouw gebied zijn een paar voorbeelden-"an al deze zaken- Daarnaast niet te vergeten de oràuuktie van de wijk-.-::ant iedere keer weer
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--:ke Blansjaar
i,'rnnie Bartlema
3ep Heijnes
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'.'corzitter
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bank: 84 86 96 344

De twee laatst genoemde proble_
men behoren bij de kwesties,waar we nog steeds mee bezig
:?::"1 blijven: de besrissineen
?rln nog niet genomen en wekunnen niet steeds onze belan_
9"r, tot op hoog nlveau bepJ_ei_ten. Elders in deze k.a.rt'kuntu daar meer over Iezen. Nietalleen zulke ernstige zaken
l:!b"l de wijkraad É"risjàI_,""_Lren, oaar z]-ln ook braderieënte noemen, schaatsfeesten eneen zeker voor herhaling vatba_re Sinterklaasi.ntocht. Ér Ue_staan plannen voor onder andereeen ouderwetse SÍnt Maarten_rondgalg op II november. S-r.r_gevat lijkt het overduidelijkdat ook in onze eigen buurteen Wijkraad vele nuttige takenheeft. Het zol ook merki-aardigziir, ge.vieesr ajs onr. rij;. ..r..,uitzonder-ing op de haar]Ér=.regel zou vormen: Haar-lem tel_t

?p het ogenblik maar lieist
99Ttlg functionerende wijkraden.wij zouden onze betangen-llxort
doen als v.,e ni et \,àn éuru 

-beïn_
vloedi :rgr.irrc.,9ei i3I,.ire id rÀ"0."gebruik ,,,ak en .
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KON/I IN IEDER GE\AL STEIVIVEN!
VGICIFI cIF TEGiEN

Het verkieZingsreglement vraagt uuJ''

Ja-stem voor ondersteuning van de
kandidaatgroep. Als U vindt dat er
helemaal qeen uijkraad hoeft te
zijnl kunt U op het stembiljet
teqen stemmen. Za heef t de tui jk
2e-1F-in handen te beslissen of er
urel of geen ui jkraa d zaL zi jn.
AIs er meer tegen- dan voorstemmen
mochten zijn, zaL de ulijkraad op-
houden te bestaan.
là-i-froot belang bij alle verkie-
zingen, hoe uu,l mening ook is, is
het opkomstpercentag Er Kom indien
eniqszins moqelijk op zatelsleq ?t
có tember uuJ stem uitbren en In
een van em U.IEAUS Er zaL een
stembureau zijn:
1. ïn de hal van ttDe Blinkexttr,

Rockaertshof;
2. In het speeltuingebouut, Croe-

snestraat I
3, V66r de liJutsspaarbank aan de

RampIaan.
I n de rr.leek v'o'or cJ e verkiezingen
krijgen a1le kiesgerechtigden,
dus iedereen die op 3I december
van dit jaar 1B jaar of ouder
zaL zíjn, een oproe,pkaart thuis
óezorqd. 1n ruil voor deze kaart
krijqt men bij een stembureau een

s-tembiljet. Men mag zel-f kiezen
naar urelk stembureaLl -en toe uil
gaa.r'l. ïemand machtigen kan ook:
de qemachtigde moet:an u'u op-
roepkaart meebrenc 

='''r . - en ge-
machtigde kan hco_cs-,=.s voor vijf
personen- een sle- ---,rrËnQÉÍ-rr Hij
of zij moet u.rel --=-=-rjkertijd
ook zelf stemmen.
LJijk;àE'n zijn.-:=:.==j van ons
democratische s--=-::- =n daarom
u.lorden ze door .= : =,,':-<ing ààrl-
gesteld, d.u.z. =r-:r=l . De zít-
tingsperiode v=- =:- -ijkraad is
maXimaal Viel .=Z:, ._Ze raad
heeft zijn eers:= :=:icde inmid-
dels volgemaa<
dan datl [,,et
aanloopperic::
gen van 1981-,
vi jf jaar !

elfs al- meer
erste jaar, de
de verkiezin-

aat hij nu al

Er zullen daarom lJeer verkiezin-
gen uorden gehouden. Flet moet
duidelijk urorden of U eigenlijk
urel een uijkraad urilt en of de
kandidaten uu vertrouu,en-krijqen
voor een nieuue periode van vier
jaar. Kort geleden is de uijkraad
belangrijk aangevuld met nieuue
mensen en voor de aanstaande ver-
kiezingen heeft de nu geqolmde,
vernieuude, groep zich kandidaat ge-
stel d als rui jkraad. Andere groepen
hebben zich niet gemeld, hetgeen
voor de spanning bij de verkiezin-
gen heel jammer is. ïndividuele be-
IanQstellenden kunnen alsnog coFl-tact opnemen met ÉËn van de huidige
leden. t'lij zóuden de groep graag
nog ulat groter hebben!
Van het grootste belang .blijft het
l?it, dat een uri jkraad een apoli:tieke groep is, die geen anF6Ë'-
lang nastreeft dan dat van haa,rbuurt en de inuloners. Daarom za]:er geen verkiezingsstrijd zijn tus-
sen concurrerende personen of qroep-jeso Dè kandidaat-rL:ijkraad uil metelkaar, als .groep, aan het urerk gàan!

SEPTEI{BER

16.00 UUR I :

ES -a

VENKIEZING'ÉN \A'IJKÍIAAEI EAMPLAANKWABTIEH I

ZATEFIETAG, EA gEÍ'TEMEtEP

{9go í949

D

Tot slot nog eens het belangrijkste van alles:
VOOR OF TEGEN, KOM IN IEDER GEVAI STEMI{EN: ZATERDAG Zg

vAN 10.00

Hans den Nijs,
voorlopig voorzitter.
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!FEEST. 28 SEPTEMBER FEEST !I

- r3-;erdag 28 septemberr de dag van de verkiezing, za| er feest'zijn in
=:;urt: in samenuJerking met de Speeltuin nverveón aan de Croesenstraat
=='--- de !ri jk.u?d, een dag vor activiLeiten georganiseerd. In de ochtend--: =^ is ef f eest 'rondom óe urinkels op de RarípIaàn en is middags urordenr: 'eestelijkheden voortgezet in en om à" speeltuin.
---=n-1 V an 1C.3n-13 nO uur:

- rlnmelmarkt en allerlei spet àc_--iviteiten voor de kinderen.
- Erder onder andere: gratis je la_-,en schminken, een kinderresiau-

:antr a€n ballonnenstand.
- -e uinkeliers zul1en in kraampjes

lD straat allerIei Ieuke en tetit<e_te aanbiedinqen hebben.
- - ok zi jn er muzikale rondrr-landelin_

len door de buurt.
- 'm geen }ast, van slechL ueer te

'.ebben ( j" rLleet maar nooit,! ) zal
de kinderrommelmarkt gehouden
,-.,orden in echte marktkraampjes.

r Cdaq: van .l- 4.0 [-t-onq eveer 16.30 uur:
.Jeer allerlei spelletjes, nu op detuin: cornpuLerspelletjes, broc,d
bakken, poppenkast en nog veel
mëoF

!'edeuerkers en studenten van Cï0SzulIen het beoefenen van verschil_
Iende sporten door de jeugd bege-
Ieiden,
Voor de groten zaL er in een grote
tent een drankje zijn en voor demuzikale gezelligheid zorgt eenechte dixielandband.

ITLANGRIJI(: Als je aan de romme
-evr. Joke Blansjaar (teI. Z4S7
ten opbouuen. Ga alvast maar sp
f, l-il3 r
:LiK BtL ANGRIJK: Graag rrrillen ure.:il1igers, die op de een of and
zaLerdag de 2Be september of bi:cntact op met Joke Blansjaar,
: ivast harteli jk bedankt en i.àO

-= /Ja/NdN

markt uilt meedoen, geef je dan op bij4), dan uleten rre hoeveel kramen u;e moe-Iletjes zoeken op zolder of bij opa of
hier om de mederrrerking vragen van vri j-re manier een .hand j e rrlil t eÀ hel.pen opde voorbereidingen. Neem als je uilIeI.245?44.
reen tot ziens op 28 september!
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GiEMEEI\ITE EEI\ISi MET \A'UKFTAAtrI

lcal!',riii at eerder beloofden, heeft de uijkraad op ? ju).i aan de Raad
-'an State een bezu.raarschrif t gestuurd 'over het plan voor een uitrit van
let tenrtispark naar de RampIaan. Zoals bekend is, hebben Gedeputeerde3taten besloten een plan voor een uitr,rt aan de É1=uoutslaan af te keu*ien. Zij stellen voor om van de Ramplaàn af via het ureiland aan het Ramp-ianspad een toegang naar het tenrrispark te maken. [1ders in deze krantis het bezuaarschrift van de u,ijkraad in zijn geheel afgedrukt, iiiet aI-.l-een uij maakten bezrrlaari bij górt.rchte hebbón í" uernomón, dat ffreer dantpeehonderd bezuraarschriften zijn inqestuurd. l/ij staan niet all-eenliËn bezuaarschrift verrJient, up"àiale aanrjacht, namelijk. dat, van de ge-neente l-laar1em. Uij ontvingen een afschrift en urij zijn blij le kunnenzeqgen, dat de gemeente thans votleclig achter de Lli jk staat: rnel eËn ri ivan argumenterr u"rordt de iiamplaanuitrjt van de hand t"ru=un.

Nloq kort geleden teek het eïop, dat
de qemeente zou uill-en meeuerkón
aan deze Ramplaanuitrit. ïrnmers, deprovincis qebruikte de veronderstel-
Fg medeuerking van de gemeent,e als
'aten van de arEumenten óm dit heillo-
ze al-ternatief voor te stellen. f,lortgeleden hebben B en lU per brief aan
de ulijkraad laten ueten niet te zul_-
l-en meeuJerken aan een noodzakelijke
Lui- jziging van het bestemminqsplaÀ,
dat vcor het ueiland de vaI-gende Dffi-
schrijvinq qeeftt ilgebieci van Iand-
schapp;eJ-ijke uaarde met een agra-
risr:h gehruÍkf!" ïn het, gemeentelijke
bezuJaarschrift uclrcJt, thans onomuJon-
den gesteld, dat aIs vaststaand
rJienl" te uorden aangenomen, dat de-
ze uijziginqen tnl. een grote hoe-
veelheid bezuaarschriften zull_en
leiden en dat de gemeente het met
veel van cj ie bezuaren eens zaL zijn.
De gemeente sielt vorvolgens nLJ al_
niet bereiC te zijn veranderinger)
in het gel-dende bestemmingsplan,
die tot een uitrit moeten leiden,
zelfs maar te overuegent
IEZEI'l Uïï ïrJl[[ SLtCt-lï[ Cp t- C 5S I NG Ii\l.

0ok de gemeente vindt,, dat een uit-rit aan de El_strtoutslaan landschappe-
lijke schade aanricht. ljaar ovBt-
tuiging is echLer, dat de schade aande omgeving van het Ramplaanspad en
de verkeersproblemen in onze uijkza groot zijn, dat het onbegrijÈelijk
i=, dat de provincie tot haàr Èestuit
is gekomen. Een deel vaa de gevreesde
schade aan de Elsiltoutsl-aan zit hem inde angst, dat er zal rr.lorden geparo
keerd in de bermen. Tot nu toe heeftzich dat gelukkig riiet voorgedaan.
Laten u.re.hopen dat dat zo zàt blij-
ven.

ok d'e- ulijkraad is benauud voor de
adelige gevolgen voor de Elsutouts-
aanomgeving. t/i j zien de keuze
oor de Elsuoutslaanuitrit aIs kie-
en voor de minst slechte oplossing.aten ure hopen dat de Raad van Stale het met de vele bezularen tegenet voorstel van Gedeputeerde 5ta-
eri eErqg is en zo de qevaren voor
nze buurt zal afu.lenden.
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Hans den Nljs.
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aan Hare Majestseit de Koningin
Raad van State
Binnenhof 1 ,/ Postbus 20019
2500 EÀ 's-Gravenhage

t.a.v. afd. Geschillen van bestuur Haarlem, T juli 1985

Ondergetekenden tekenen beroep aan tegen de beslissing van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland d.d. 21 mei 1985, nunmer t/238 met betrekking tot de gevra.rgde goed-
keuring door de gemeenÈe Bloemendaal van het bestemmingsplan 'Uitrit Elssoutslaan',
en r^rel om de volgende redenen:

1. Gedeputeerde SÈaten wijzen erop, dat het alternatief van àen Ramplaan-uitrit
nieÈ meer op voorhand onuitvoerbaar is. Men gaat er hierbij van uit, dat zowel de

gemeente Haarlem als ook Staatsbosbeheer hun medewerking aan een dergelijke uitrit
zouden geven. De- gemeenLe Haarlem zou de aanzet tsot een bestemmingsplan-wijziging
moeten geven; Staatsbosbeheer zou moeten meewerken aan een ontsluiÈing die ten de-
Ie ten koste zou gaan van het huidige gebruik van haar bezittingen.
B&l'I van Haarlem hebben ons inmiddels berichÈ, dat er van een dergelijke bereidheid
tot medewerkj-ng geen sprake is. Ook Staatsbosbeheer wijst de suggestie dat men zou
willen meewerken van de hand. In een schrijven d.d. 19 maart L994, nummer 84-12L4
neemt men met enige veronÈwaardiging afstand van.àen dergelijke medewerking.
Wij achten de onzorgvuldigheid van Gedeputeerde Staten in rdeze laakbaar en achten
op grond van het bovenstaande alleen alrvoldoende redenen voorhanden om de beslis-
sing dj-e wij aanvechten te vernieÈigen.
2. GedàpuÈeerde Staten vrezen, dat gebruikers en bezoekers van het tsennisparkruit
gËmakzucht of vanwege een gebrek aan parkeergetregenheid op het tennispark zeJ-f,
hun auLo's buiten heÈ park.op de Elswoutslaan zullen parkeren, no§, afgezien van
de vraag of die mogelijkheÍd zich daartoe ter plekke van het park voordoet.
Dat deze overlast zich op basis van de provinciale veronderstelling, evenzeer
zqu voordoen aan de Ramplaanzijde als daar een uitrit zou worden gerealiseerd,
wordt vervolgens genegeerd.Overigens is het tennispark .alweer enige Èijtl geopend
en er is sindsdien nooit sprake geweest van een overmatige bezeÈting vEIn de par-
keerplaats van het tennispark , deze was nooit voor meer dan ruim de
helft gevuld. Ook van parkeren op de Elswoutslaan wa:§ geen sprake. Wij vinden ver-
der, dat het bestemrningsplan geen overtreding van de verkeersregels uitlokt en dat
op grond daarvan heE besluit niet gerechtvaardigd is, om het bestèmmingsplan af te
keuren. De Íiees is overigens gerechtvaardigd, dat §ebruikers van het tennispark
via een Ramplaanuitrit de parkeerplaats van het park nooit zullen bereiken. Nu al
is de toegang tot heÈ Ramplaanspad voor wandelaars en fietsers vaak geblokkeerd
door de autots van bezoekers van café, kerk of recreatie-paden.

3. Gedeputeerde Staten durft de Ramplaan-uitrit veiliger te noemen dan een Els-
woutslaan-uitrit. Men durft verder de gemeente Haarlem te verwijÈen nooit enig on-
derzoek naar deze ontsluitingsvariant te hebben verrlcht. OP basis van welke on-
derzoeken Gedeputeerde SÈaten tot haar aanvechtbare uitspraken komt blijft onduide-
Iijk. Dat B&W van HEarlem bij een Ramplaan-uitrit- geen onaanvaardbare verkeerssi-
tuatie zag ohtstaan,in een'schrijven uit 1975. kan nu niet meei worden gehanteerd.
Niet alleen heeft het denken over het verkeer in woonwÍjken nlet stilgestaan, ook
het aantal verkeersbewegingen in de wijk is sindsdien niet gelijk gebleven of min-
der geworden. De bewoners van de Ramplaan en de Leendert Meeszstraat hebben bij de

wijkraad verzoeken ingediend om snelheidsbeperkende en ook anderszins veiligheid-
bevorderendemaatregelente bevorderen. Dit is sÈrijdig met de bewering van Gede-
puteerde Staten, daÈ het, stratenpatroon in het Ramplaankwartier in voldoende m.te
berekend is op het verwachte verkeer.Wij verwachten trouïrens bij de door Gedepu-
teerde SÈaten gewenste Ramplaanuitrit talloze conflict-situatles tussen gebrui-
'kers van het park en de vele recreanÈen en overige passanten, dit in verkeers-
technische zin.
Overigens is,inzoverre.bekendrsinds de openstelling van het park geen sPrake van
ongevallen bij de tijdelijke Elswoutslaan-uitrit, dit ondanks het feit dat deze

niet is voorzien van de veiligheids-voorzorgen zoals deze zijn op,genomen in het
verworpen bestemmingsPlan.
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4. In de nota Provinciaal beleid landgoederen uit december 1981 is als aanbeve-

ling opgenomen dat de bestemmingen in dé omgeving van landgoederen zodanig dienen

te zijn dat deze daarvari geen nadelige effecten zullen ondervinden' Het door eien

uitrit Ramplaan aan te Èasten weidegebied behoort bij het Landgoed Elswout en

grensÈ aan het landgoed Duinvliet. In het bestemmingsplan ter plekke wordt het
its genied met landlchappelijke waaide getypeerd. Het gebied heeft verder een

aantoonbare recreatieve waarde, m.n. hei Ramplaanspad is een druk gebruikte wandel-

en fietsrouÈe. Dit kwetsbare gebied zo'ingrijpend aantastenrals door Gedeputeerde

Staten voorgesteldris niet te verdedigen.

5. De 'vrijwel ononderbrokenr beukenrij langs de Elswoutslaan gaat hoogstens nog

zo'n 10 jaar mee. Mits bij het ont$rerP van àe uitrit en bij het ontwerp van de

herbeplanting,na heÈ vellen van ae huiaige beukenrrekening'wordt gehouden Inet

het'vri-jwel ononderbrokenrkarakter dat gewenst wordtrzien wij niet in waarom

op grond hiervan geen uitrit zou kunnen worden toegestaan.De aantasllllg'"T.9'
huidige rij is overigens al een feit, met name ter Plekke van de hutdlge tijde-
lijke uitrit. Óp meerdere plaatsen bij het tennispark zijn oude beuken gesneuveld'

dit voorafgaande aan de realisering van het Èennispark

Kortoó, wij wijzen een uitrit naar de Ramplaan af. Wij achten een Elsti'outslaan-

uitrit de'minst onaanvaardbare. Over de plaats en vorm van zo'n uitrit valt
echter nog veel te zeggen. Naar wij moqen verwachten kan de bestuurlijke discussie

hierover nog jaren slepen. In die Lija-wordt de tijdelijke Elswoutslaan-uitrit ge-

*"""-nàiru,ii.t-r"t of"'zonder de verwaàhte negatieve ef fe?t"q' Gezien de praktijk
van «le eersÈe maanden verwachten wi-j: zonder de verwachte riegaÈieve effecten'
Misschien zou het beter zijn die Éilrit van tijdelijk tot defl-nitief Èe verheffen'
Het zou de EIswouÈslaan minder veranderen dan het afgekeurde bestemmingsplan en

het zou beduidend minder overheidsgeld kosten dan een Ramplaan-uitrit' Maar bovenal

masJ er op basis van de genoemde plànologische en andere overweg{ngen geen Rauplaan-

uitrit komen.

Hoogachtend,

0

dr ter

E Hei jnes, secretaris/penningmeester

À. P. Marse I i e
D.v.Hullelaan 30

2015 GN Haarlem

Vli i kraad RamPlaankwart ier
Ra$plaan 9
2015 GR Haarlem

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Dreef 2, Haarlem
Gemeente Haarlem, Grote litarkt 1, Haarlem
Gemeente Bloemendaal, Bloemendaalse weg 158, Oven'een
Ber,ronerscomited Zuider $rindorp, Z. I\rlndorpslaan 23, Haarlen
Í{imlcledon Èennispark overveen B.v., Prins ttrendrlklaan 7, overveen
Haarlems Dagblad, stadsredaktie, Oude weg 14, Haarlem
Frans van den Berg, Blgemendaalse wqg 119, Overveen

1e

den Nij

c.c



EiPEELTIJIN CIVEFIVEEN

Beste Bur.rrtbeul0ners,

Dc vakantÍe is uJeer voorbij en of U

t".rr,t nu l-euk.vindt of niet, de ruin-
ler begint er uJeer aan te komenn fÍ-"1

die kaí lanq zijn en dan rrieet je
s0ms ni et irrat te do en.
àÉ"àttuin 0verveen heeft een oplos-
rïnq voor de kinrJeren en als U tli-It
ook vcor de volurassenen. lLJat gaan
ue met zijn al"len doen?
lLJe qaan voor de kindËren een musical
i; óttrrr draaien Bn dat houdt in
dat ue eens in de-ueekr t:P een
avoncJ rgaan repeteren.-lrlat voor avond
dat is hoort U noq tr;e1.
V;;r;; zoeken u," 'íoeders, 

die'kleding
voor die muslcal u-rillen maken en v3-
ders die riecors r,-rillen bouuen' 1!antt
als de musical helemaal rond is' !un
gaan uJa daarmee de bejaarden en zie-
Éennuizen een avondje of middagje
plezier bezorgen.
[É 

- o" uroensda[middaq gaan tire met een

knutselclub vóor kinderen aan de

gang. Die begint om tu'ree uuÏ en Dm

vi"i uur moqen de kinderen uleer naar
huis,Ài;-ir ait artes reuk vindt en u of
i; ï.inder'en uillen aan de musical of
aan de knutselclub meedoen, belt !. .

dan even naar Chri.steI de Vries ' LtJ
kan U nl. t!3t meer inf ormatie ver-
schaffen. Telefr:onz 257760'

SPEELTUÏl'! 0VtRUEENi'
Croesenstraat 5I '

tdoensdag 4 sePtember gaat in l"t I
kader vàn ttlreèr Betrlegen voor 0u- I
derenrt de sport- en sPelinstuif I
voor ouderen u,eer beginnen. De t
instuif rrlordt door de l(ruisvÉr- I
eniging Haarlem georganiseerd. ITot eind mei kunnen ouderen Íe- I
dere uoensdagmiddag uan I'4.00- |
16.00 uur terecht in de Beijoes- I
hal aan het StationsPlein I34. I
De kosten bedragen Per middag I
f I.50 Per Persoon. Idereen bo- |
ven de 55' jaar is rrlelkomr oPQa- |
ve vooraf is niet nodig. 0nder I
het motto ttAlles magr maar niets I
moetlr kan men naar eigen keuze I

aan ÉËn of meer sPort- en sPeI- |

onderdelen meedoen, zoals: bad- 
|

minton, foamtennis, lijnbal, jeu 
]

de bouÍes, kegelen, koersbalr.
sjoelen, Íafe.Itennis, eaz. Ook
gymnastiek eri volksdansen kunnen,
ónder deskundige leiding, beoefend
ulo rden.
Graag zullen urij U 4. sePtember in
de Bèijneshal ontmoeten.

OUDEREN I L( ]

a (l

o b

sp-oT- f I :pr,_:' :TllItr \/nnR
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lnze tdijk u,aarom niet ons Dorp?- rrrordt aan het elnd van de Ramplaan in
*eidegrond opqedeeld. Het koepaadje er,middendoor. Enerzijds het trleide-
^anscl-'ap'naar Elsuout toe, anderzíjOr de grote t.reide achtèr het buurtcafË
^aar het -bol1enland, de kassen Ën het historisch profiel van Haarlem toe"
-armonj-euzer kan het niet, ulant er is ook nog bos aan de zuidkant. Zor n
:ichtgeu,even bos, aIs op oude niet te betalen ulandtapijten. Tegen deze ar-
:adische achtergrond -Liefhebbende herders en herderinnetjes denkt U er-aar bij- fl-addert een bedrijviq vogetvolkje voortdurend op en dBFlr Vier'aargetijden lang: kieviten en àcholeksters (mondjesmaat), kauulenr roeken,
-. raaien, spreeuLr,en, koperuieken, reigers, eksters, u.r oudduiven, eenden,
-,orteIs en rneeuuen.
I e beuloners va$ de L eendert Ieesz-
-tr:aat 2itten in een balkonloge om

-if; unieke vertoon dagetr ijks gade
:e slaan. Tot hun niet geringe ver-
:azing kuam daar nog de nijlgans bij.
-p een ochtend stond het eerste paar-
:je roerloos voor zich heen starend
:n de u.r ei, alsof het er door een uJBr-
',endÉ preparateur neergezet uas. Ja-
: en g eI eden. En dit jaar ku:am de
I rauule Gans. De Échte gans, het oer-
iype. De gans van de sprookjes van
ie gebroeders Grimm en Andersen, de
;ans van het melkmeisje, zoals derransen haar zo graag explolteren.
-re onaanzienlijke. lílaar ook ÍYla Íïàre
lt0ie van l'laurice Ravel. En onder-
tussen:rrin Nederland een zeer zeld-
zame broedvogelrt, zo lazen i,Jij in
'rDe europese vogels in kleurtt, gids
vorsr alle vogels van europa, noord-
afrika en het midden-oosten.
leze qans nu, . zit a1 maanden op ot-t-
Le ueide. Een stelletje dat kenne-
l-ijk de onbarmhartige triinten in ho-
q e noord-oostel i jke Ianden uJas ont-
vlucht. EËn van de tuee pleegde
vaandel-vlucht en kuram niet meer'te-
rugr tot groot ongerief van de gedu-
peerde. lJekenlan§ gaf zij ons dit t,e
kennen in smartvolle, gakkende kLan-
ken" 0ok de nachten,uarerl rijk voör-
zien van haar geueeklaag. Zij is oÍl-
getuijfeld de tueede in rij die, na
Shakespeare, de trouuteloosheid zo
veelvuldiq aan de kaak heeft ge-
steld.
Inmiddels uas eer zwanenhuishouding
met drie kinderr n in de modderige
L eendert [Ieeszsloot geland. 0nze
grauue gans zocht aansluiting en
blijkbaar zo ondernemend, dat zij op
een rr;indstille avond onder Iuidruch-
tiq kabaal uit de schoot der ZUEt-ler-l-
familie rrlerd gestoten. Zij kulam deze
schok met verbazingrriekkend gemak te
boven. UJa.nt hier begint het fenomeen;
zij zuoer haar gevederde medeschep-

OUDEREN CON]TACT OVTRUTE[I.

llen u.reet het misschien nog niet,
doch voor de oudere beu.roners van
onze trtijk biedt hetrt0uderen Con-
tact Flverveqnrt de gelegenheid om
vrijuel iedere dinsdagmiddag inI t Zijltje ( achter de jeugdÉer-
berg aan de Ko.te ZLjlueq)Uij et_-
kaar te komen. lvten kan dan.kaar-
t,en of handuerken ofrals men dit
niet u.renst, al1een maar genieten
van een gezelli-g samenzijn. Het
voll-edige proqramma van dit con-'bact, uaartoe ook een 'St.titicolaas-
feest en een Kerstviering in het
l(erl<e1ijk Centrum aan de Ramolaan
behoren, kan men aanvragen bij de
heer H. [1zinga, flidden ïuindorp-
laan 5, telefoon 24 18 In. H.

eg me e n euu e
is uJeer
erjaar.
gochtend
en en
andaq-,
bij
p eu-

derdag-

ti/i j zL jn geopend van ma andat/^ vr ijdagochtend. Aanmel,dinlich tingen graag op de ma
uo ens dag- of vrijdagochtend
Juffie Ann ette, ook voor deters van d e dinsdag- en don
ochtendgro EP.

ft0vetveeneuterspeelzaal

Peuterspeelzaal tf 0verveenrf r Cr.oe-senstrq-at 5I, Haarlem, teI .Z+ASSS.
Annette"'H eerschoi: tel ef oon: 33BggB.Tot ziens Juffies Narjan, Bineroy
en Annette !
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sels af en u,erd marketentster bij de
vijftien koebeesten in het u.reideland;

vervolg bldz. 11

Je kon haar zakflacon onder haar Iin-
kervl-euge1 vermoeden. Zij schommelde
achter het l-odderluie vee af en aan,
hier en daar, uJaar nodig, rust her-'
ste1lend.
Haar vrolij( qeg6k-gàk uas alom aanurezig en zij liep op uitdagende uijzeonder de breedgeu.relfde buiken van de koeien door, zoals een temmer dat we_
e?!s met zijn koningstijgqls demonstreert. [vlaandenlang voerl z:-j op dezet.tij.ze haar troepen sdnr Zij s1-aapt er middenin en staàt er mee óp.'Eun en.kele keer doet een aankomend stiertje haar rr,te1 eens schrikken, 

""À volqen.de keer zeL z\i deze jong man op het verkeerde been. Je l-acht je rotlVeel diepgaande-r sloeg de angst haar om de keel de da-c dat de veehouder
éen koebeest voor een ander kuam inruilen. Vijftien.underen renrren dan ot
z t n rar l]Jests -in een stofulolk- naar de veehouder en zi- jn kar. De gans ernet zo vlug achteraan. Zij uil niets missen-
SIecht bekuam het haar ditmaal. Lag
het aan een onverhoeds uitschietende
hand van de veehouder, van zijn jon-
ge zoon of van zijn j,rnge dochter?
Ze zal het ons niet navertellen,
daartoe leken verbeelding en angst
haar te machtig: de kar op en daar=
na u.rellicht de pan in. wlet een
sprint van bijna olympische uaarde
rende zijt onstuitbaar, linea rec-
ta op lret cafeetje af. En ging zich
daar verdekt opstellen. Tot de fami-
lie met de gevreesde kar Iettertijk
het_ veld verl-aten had. Pas daarna,
zij" het aarzelend, ku.ram zij haar
eervolle plaats uJeer innemen, tussen,
middenin en aclrter de koei-en.
Gaat, U maar kijken. 7e staat er nog:
een fenomeen, u;aar alleen een gere-
nommeerd dierkundiqe in een deskun-
diq betooq over hamdelen kan. De
qenoegen6 zijn urel voor onst M.D.

55 JAAR uronen, u.rerd allés gratis geschil_derd. Als ue het nuis maai namen!
Van de bakker kregen ue een u.reekIang gratis brood. AIs u,e maarklant u:iIden ulorden! Mevrouur DeVries vertelt dat zij ZS jaar ge_
Ieden zeer aktief ruaé in àe BUurt_vereniginq Ramplaankulartier. Zijgaf daar 1es in handenarbeid enhielp_bij balletuitvoeringen, Deheer De Vries uras jarenlaÀg al.srekuisiteur verbonden aan àe to-neelgroep rlRamplaanspelersr.
De urijkraad uenst dit bruids-
paaD; samen met de kinderen enkleilkinderenr no9 vele fijne
gezorrden jaren toel

Joke Blansjaar.

EluunCgenoten Eiti jaan geCnouwd !

55 jaar getrouudl Een unieke gebEUr-
tenis. Daar uiI de ulijkraad dan ookriet aan voorbijgaan.
De heer. en mevrouu De Vries (AZ en83 jaar) zijn er urel een beeÈje
trots op dit heuglijke feit te
mogen vieren. Van deze 55 jaar ulo-
nen ze aL 46 jaar in Tuindorp. fk
ureet nog goed, aldus de heer De
Uries, to_en ue hier in 1g3g kuamen
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nD. van der &tnd"n & Z"
Aannemera van roatauÍaíe- onderhoude-

en nleuwbouwwerken

Àfhangen van ramen en deuren
Betonwerk
Constructiewerk
Dakreparaties
Estik vloeren leggen
FormLca bladen en kasten
Garages borrwen

HoutdraaLwerk
Isolerende beglazLng
ilaarlljks goten schoonmaken
Keukens leveren en plaatsen
LambrLseringen maken
Metselwerk
Nieuwe sloten inzetten
Operi' haarden
Parketvloeren
Q ook moelllJk werk
Riole ring vernieuwen/onts toppen
SchoorsteenveÍÍen
Tegelwerk
Uitbikken van voegrwerk
Voegen van gevels
!ÍandbetLnuneringen/wandl solatÍe
X met kerstmLs werken we nLet
IJzeren konstruktles
Zolders lsoleren

LID

Hendrlk Roozenlaan 25
20l5JM Haartem
Tel. 023 - 24 t3 16

Weatergracht 95 rd.
20l3ZN Haarlem

Tel. 023 - 3t 7644

kom tennissen
in de Fablohal
specioal voor inwoners
ven het Ramplaon-
kwartier zijn uren
beschikbaar

A.Thoolen jr B.V
Marcelisvoartpod
Haarlem

2/, 42 10

umefle

a LTE
uw hulp bï kleine pijntjes
R.AMPLAAN 40 TBL.24t282

nu oo,k Romptoon 52
023- 21,-'1053
mo.- vrij 8.30-13:00 uur

14.00-17.30 uur
zoterdog 8.00-16O0 uur

YTnh
UW ECHTE BAKKER

Van Zeggelenplein 95
Tet 35 O7 OO

Nagtzaamstíaet 12
Tet 35 49 O2

Engelenburg 78
Tet 35 34 37

2'

,a,.t, ,

x

@

l'r
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lnsprook en gemeente lijnrecht tegenover
€tKoor':

Woorom oeen ref
stodsuitlreiding

eren
?

dum over

De gemeenLeraad gaat binnenkort beslulten nemen over het zogeheten Struktuurplan.
u zult daar vast wel over 1n de krant gelezen hebberl of op een andere manier o'-'er
op de hoogte zjjrl. Dat plan gaat onder meer over mogelijke nleuwbouw in:
-De verenlgde pcrlders blj MoLenwijk -Tulnbouwgebi-ed-noord bij het Ramplaankwartier
-De Romolenpoider bij de Europawijk -De Hekslootpolder langs de Vondelweg
Daarover ls een uitgebrelde inspraakronde gehouden, met aIs gevolg een unanien 'rr^,'l'
tegen de voorgenomen nieuwbouw-lokatles"

De insprekers wezen onder meer op:
-(le landschappelijke- en rekreatÍeve waar- gemeenteraad en de massale inspraak Torr i!F'I

cle; VOLK ZELF moeten öordelen over 'le worrinq-
-de aanwezlge flora en fauna; bourplannen. Dat is ook democral-ie!
-de waarde van cpen 'bufferzones'; Een mogelijkheld daartoe is het ho,rrl.n van
-de beëindiglnq van boerenbedrijven' een vorksraadpreging, een rererendrrm. wi j
rn de gemeenteraad wordt daar anders over kennen dat hoogstens vanuit zwitserlan'lgedachL' Men wil fors bouwen omdat: maar in Nederrand is het qeen gewoont-e. rn
-de bestaande voÓrzleningen in gevaar u:':1' onr iand heeft ptaatseiilk de gemeenteraarl
-meer menser di'e dat willen de gelegenheid h€t laalste woord. Deze heeft het- recht en
krijgen ofi in Haarlem te wonen .

-men nlet oncier de ,to.öo irJon..r rit de ptrlcht keuzes Le doen'

zakken, o,m. uit financiè1e overwegi.ngen. Het is naar mj.jn menino zeer twijfelàchtiq

Er is dus een fri-nke teoenstellinq tussen of de qemeenteraad'bij zo'n teqenst-ellinq

de meerderheid van de;:;.;;;;;;;;;";; ÈoL de unanieme seluirien uiL rle bevolkinq'
j.n sroLe serale opsekoil;'i;;;;;;;r;.' ;;. toL een julste uitspraak kan komen'

nu? Goede raad is duur. AIS U DAT OOK VINDT, VRAAG DÀN ÀlUI DE P.Àlrl

Moet de raad de inspraak negeren en beslui" EEN REFERENDUM O\,'ER DE UITBREIDINCS-LrJKÀ-
ten volgens de p1-annen? Daar dreigl het wel TIES. Pas aan de hand van de Lrt!:slal van
naar uit Le zren. Verr-eqenwoordiqt de qe- die raadpleginq zou een beslissrn? Frcon
meenteraad (:\,olksverteqènwoordlginq: het wordcn genomen.
volk dan noq wel? drs, p.c.À.captijn
Cegeven zo'n círote tegenslelling tussen de voorzitter raadsfraktie D'!Ír flaarler)
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Aan de Gemeenteraad van Haarlem,
Stadhuis,
Grote []ari<t I,
Haarlem. HaarI em,

L.S.e
l.r/onen is rïreer dan een dak boven. je hoof d en r-raarl em biedt ge-lukkig meer dan onderdak al1een!-rocÀ-vieest U dat vee.r. vandie kualiteit verloren ,ur-ó"un'"ià-i""Ë"ro1kin9 niet op peilblijft. Daarom overu.reegt u Ie nouràn-in-nebieden zoa]_s deGroene Zoom rondom scrràrr<r,l:.jr<, het-ïrinuorrr.rgebied langs deBroutrrersvaart en de H"k;ï;;ipórJ", 1"-;;;-;;=;;;;EriËL'l .,rijk_raden en inu,,oners, die deelnamen aan de rnspraak op dezeplannen, uraren unanip*. t"f "n. 14sn ruilde geen verdere stads_uitbreiding, zerfs niet ;Í; aan niet-bouuren frinke nader_enverbonden zcuden zijn,, hetleen men overigens betuijfelde,vriju.rel de here gemóeÉt"rràd uias ,oo"-JJ'uourplannen, ar-1einsprekers uaren tegen.

l"n?ezien Ce plannen een flinkeoeeld en r./an de bestaande sfeerkunt U ni et zondemu"r -;-; debijgaan.

aantasting van het bestaande
van Haarlem zu1len betekenen,resultaten van de inspraak voor_

t/ij dringen er op. a?!, dat u de bevorking, die u vertegenuroor_diqtr a1-o=-.=en, schrifi"ii:r. raadpl.eegt over de voorgester_de uit_breidinss--:katies. rrJij-;iàg"n u de iit.rag ervan =íàu. te 1a_ten uregei- .-., urjr uiteinà"ii:u" beslriivol*inq.

NAAIYI
A DRES HANDTTKEÍ\]]NG

hi



lit bijgaande ingezonden mededeling
:lijkt nog ueér eens, dat u,ij hier
in de urijk niet de enigen zijn, die
zich ongerust afvragen of het oorr
maal is geuorden, dat de volksvEr-
tegenuroordigers besluiten nemen
uraarmee de bevolking het geheel
niet eens lijkt te zijn, Dat tuij
tot publicatie v€n dit artikel
overgaan betekent niet dat de trtijk-
raad een principieel voorstander
van referenda is. LJij vinden dat
ieder voor zichzeLf kan beslissen.
Los van zulk een keuze blijven hrij
aIs trti jkraad van mening, dat de
Gemeenteraad nooit de noodzere!< van
bouulen (in het tuinbourrtgebied)
heeft aangetoond. Nu er uraarschijn-
iijk toch toe zaI ulorden besloten,
rrlillen urij iedereen, die zijn be-
zuJaren ook heeft gehoudens oproe-
pen de voorbeeldbrief uit te. knip-
pen en- op te sturen. U kunt Da-
tuurlijk ook een eigen brief schij-
ven. (uoru)

PFIGIEILEMEN AAN
HGIUTMANP TtrI

Naar aanleiding van de bourrl van een
huis aan het Houtmanpad zijn grote
problemen voor de omulonenden gerezen.
A1s nieuue erfafscheiding is een hek
n1. zodanig geplaatst, dat in het
ene geval een Uoordeur onbereikbaar
is geu;orden, tenzij men tussen het
hek doorkruipt, in het andere geval
een tuinhekje nièt meer geopend kan
uorden, met a1s gevolg, dat een tuin
moeilijk te bereiken is. Verder is
er v'o6r het bovenlicht van een van
de omuJonenden een berging geplaatst.
De situatie ter plaatse duidt erop,dat er fouten zijn qemaakt.
De ruijkraad heeft navraag gedaan bij
diverse gemeentelijke instanties,
maar men uenste vooralsnog geen com-
mentaar te geven. l/e1 is duidelijk
geuJorden, dat op'e'en van de inuloón-
sters grote druk uordt uitgeoefend
om van haar tuintje - dat z|j aI
ongeveer tB jaar in haar bezit
heeft- een deel af te staan. Hier-door zou recht van overpad verkre-
g en ulorden naar de achterl igQ ende
uroning en zou de door het omstreden
hek aangegeven erfafscheiding gehand-
haafd kunnen blijven,
De uijl<raad heeft in een. pog.ing om
de impasse te doorbreken om naóere
informatie bij de gemeente ge-
vraagd en zijn bezoqgdheid over de
situatie uitgesproken. u.B.

REFERENDUM
JA OF NEE ?

h

t
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§ÀlrON IcÀECÀlrtrELICHT. KRACHT. BEVEILTGINGS- EN
NOODSTROOMINSTALLATIES

MEET. REGEL. BESTURINGS. EN
GELUIDSTECHNIEK

PANEEL. EN KASTBOUW

ELEKTRONiKA

AARDING

VI DEORECORDERREPARAT I E

OOK REPARATIE VAN OVERIGE
ELEKTRISCHE HUISHOUDELIJKE
APPARATUUR

- -
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C. STAPEL
ELEKTROTECHNIEK

ERKEND INSTALI.ATEUR
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het oktobernummer
voor ing ezonden

ijkkrant u.rorden
nhoud van deze
nen variËren van

elangstelling tot
ver de buurt. Een ie-
brief rr.ril Iaten plaat-

e naar de redactie stu-

@

Leendert Meeszstraat 106
20t5 JT Haarlem

ïeleÍoon 023 - 24 SO 14

Postgiro 4985126

K.v.K. Haarlem 52716
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Er is een nieurr,,e slager in de Luijklfn het pand van voo::Éc=n Van Ham_burg heeft zich de fórma SchaaDergevestiqd. Se uijkraad heet hemvan harte urelkom en uJenst hem goe-de zak en !

da

RUBRÏ EK a

brieven in
opq enomen.
brieven zal
kritische b

Te begl_nnen
zal een rub

sen kan dez
Ien.
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ri ek
deu
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kun

anekdotes o
der die een

de tqboksspecioolzook
ven )verveen en omgeving
heeft speciole r
oonbiedingen voor u !

TTGULDEN ZESrr sigarent
50 Senoritasjes f 1?r50
50 ttJilde I'lavanar s ! 18r--
50 Sprietjes rt 12r50
50 Half Corona I s t' 19, --

100)í puur tabak.
25 Coronars f 16150
25 Half Coronars n L2r?s
50 Senoritas ,, ZL r--
5U Sprietjes 1?,50

Nieuul: rrGulden Zes'r shag
f I1r25 200 eram.5
Tev ens I ux e ura ren, ti j d-
schriften, kaarten, nat.
strippenkaartenr toto-
lotto, l(0PIEnEN 25ct pos.
Balmoral - Oud KampBn -
Corps Diplomatique.

A.J M BISSCHOPS
ZIJLWEG 6 2051 BB OVEF/EEN
TELEFOoT.| 023-27 7390
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ZESENTACHTIG IN GiELEI

Eentrvoorberichttrover de ontrrrerp-begroting 1986 van Haarlem uerd door de
gemeentelijke persdier& ook aan de lrijkraad toegezonden. Hoeulel in de
kranten aaÀ de begroting aIle aandacht rrrordt besteed ("n bij de behande-
Iing in de gereenteraad zal ulorden besteed) kulamen u,ii - toch enkele punten
tegén,.die ón= vermeldensuaard 1ijken. Bij dit alles .tlè1 vooropgesteld,
dat het om een nog verder te behandelen ontuerp gaat...
Uitgangspunten voor het gemeentebe-
stuur zijn gcueest:

geen extra lastenverztuaring voor
de burg er I
herb ezelting van vri jl<omende ar-
beidstijd door arbeidstijdver-
kortinq ( uerkloosheidsbesLri jding
dus ) en
handhrving van een zo hoog moge-
Iijl< investeringsniveau ( eveneens
een positieve invloed op de uerk-
ge1 eq enhei d) .

lrlat betek enen deze uitgangspunten
nu in concreto voor U? lJij zul1en
proberen Ce belangrijkste punten
in kort bestel< te noemen.
0nroerend Goedbelastin in tSB6 i
geen verhog n9 r [ne n aanme ng
qenomen de toch a] stijqende uJoon-
Iasten, o.3. iJoor de aardgasprijs-
verhogingenn
Podiumkunsten: ondanks de verlaging
van de rijl<suitkering aan de gemeen-
te ( n, het rijk de subsidiëring van
toneel- en muziek heeft overgenomen)
toch een subsidie gepland ten laste
van de g emeent,ekas voor behoud van
een aantal podiunractiviteiten.
Nieuue arbeids_plaats_erl: op basis
v an de dr-
beidsduurverkorting: 40 nieuue
arbeiCsplaatsen. Tevens een ( tfei-
ne) uitbreiding van de ttveegploegrt
voor HaarI em.

Promotionel e activiteiten: een
'eÉnmalige investering om voor
liaarlem bedrijven te uerven, zor.lel
om de toeristische als de rECraa-
tieve functie van [.]aarlem een im-
puls te geven.
Bevorderin ehandi ca t ens ort:
e gemeen e uJ]. e subs e verho-

9BÍ-1.

UJi j denken dat Haarl em op de goede
ureg isl Succes geu,enst gemeente-
bestuurt

í9ACi

-'4.

It
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Wacht niet tot het laatste moment
met het regelen van de financiële

reiszaken. Kom tijdig even langs. Dan
maken wij 't snel voor u in orde.

ReiskleenOok uw buitenlands geld?

-

oE
I,

-

spaarbank

o alle gangbere valuu
o reischeques: veilig "geld"
o reiwerzeken-ogen
o snelle aÍhandeling
o 'inpakken e:r wegv'ezen'reizen

Doe meermetde spaarbank die meerdoet

nutsspaarbank
a

-
=

Wëst NedèÍland

VOCR EEÍV DESKUNDIG AAN KCCP-ADVÍES
Et\i 1oC o/o SERV|CE : ROLLAXD
BIJNA EEN HALVE EEUW FIE-TSEN-VAKKENNIS
. REPARATÍES
O ALLE MATEN BANDEN
. ONDERDELEN
. TOEBEHOREN

ook voor olle soorten Philips glocilompcn,
T. L.- buizc n en elektro-mcrteriool

A.G. DE HAAS RAMPLAAN 46 TEL. 24 05 53'@3

Gazelle

i;:

JunckerU
Vesting

. grote. sortering
Vloerbroden

c12 soorten
bruinbrood

o elke week reklame
von qebak.koek
en chocolade

o[ L7 ioor
stoot 'TULLENAAR
voor u ktoor

ROLLAN L 2L1

ïrv
zoÍneÍPlanten

vrzag dia. gètrla, -vrilbtiiuend eon pditowave
voot-aanlegbn ondcthoud ren uY ,uio,

Oók barooin! aan hriÉ.

AHTIFLEI.H
Famplaan 24a - xeaRLeU

Tel. 023 - 213+82

karnerplanten
\

bruids'en
rQuwarrangementen

sniibloemen


